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Santrauka
Žmogaus citomegalo virusas (CMV) yra paplitęs visame 
pasaulyje ir dažniausia imunosupresinių ligonių aklumą 
sukelianti priežastis. Tyrimo tikslas − išsiaiškinti CMV 
retinito klinikinius simptomus, diagnostikos būdus 
bei gydymo galimybes. Literatūros apžvalgai naudotų 
straipsnių paieška atlikta PubMed, ScienceDirect, Spring-
erLink duomenų bazėse. Naudoti raktažodžiai: CMV, reti-
nitas, tinklainės nekrozė, diagnostika, gancikloviras, ŽIV, 
fundoskopija (angl. cytomegalovirus, CMV  retinitis, 
CMV retinitis diagnosis, CMV retinitis treatment). Re-
zultatai atskleidė, jog dauguma pacientų ligos pradžioje 
simptomų nejaučia, tačiau, progresuojant tinklainės 
destrukcijai, siaurėja regėjimo laukas, mažėja regėjimo 
aštrumas. CMV retinitas diagnozuojamas, atsižvelgiant 
į klinikinį ištyrimą bei fundoskopiją. Atipiniais atvejais 
bei diferencinei diagnostikai naudojamas akies skysčio 
ar stiklakūnio polimerazės grandininės reakcijos (PGR) 
tyrimas, ieškant CMV. Gydymas  sisteminis. Reikalinga 
indukcinė ir palaikomoji medikamentinė terapija gancik-
loviru ar valgancikloviru. Esant žmogaus imunodeficito 
viruso (ŽIV) sukeltai imunosupresijai, reikalinga labai 
aktyvi antiretrovirusinė terapija (HAART).

Įvadas
Žmogaus citomegalo virusas, dar vadinamas human her-

pesvirus-5 (HHV-5), tai Herpesviridae šeimos, dvigrandę 
linijinę DNR turintis virusas, pasižymintis itin dideliu 240 
kb genomu [1,2].

CMV labai paplitęs visame pasaulyje. Manoma, kad 
išsivysčiusiose šalyse paplitimas siekia 60-70 proc., o 
besivystančiose – 100 procentų [3]. Šis virusas gali būti 
perduodamas artimo kontakto metu su seilėmis ar šlapimu, 
per placentą ar gimdymo metu, žindant, kraujo perpylimo, 

organų transplantacijos bei lytinių santykių metu. Po pir-
minės infekcijos virusas pereina į latentinę būseną ir visą 
likusį individo gyvenimą persistuoja šeimininko mieloidinės 
linijos ląstelėse [3,4].

Individams, kurių imuninė sistema yra pakankama, CMV 
reaktyvacija dažnai nesukelia simptominės ligos, tačiau 
esantiems imunosupresinės būklės CMV gali pasireikšti 
itin pavojingomis organų-taikinių ligomis [5]. Žmonėms, 
infekuotiems  ŽIV bei esantiems  įgyto imunodeficito sin-
dromo (AIDS) stadijoje, CMV reaktyvacija siekia 90-100 
procentų [6]. CMV retinitas  yra  dažniausia ŽIV infekuotų 
žmonių patologija, kuri nustatoma 40 proc. sergančiųjų  ir 
sudaro apie 85 proc. visų CMV komplikacijų [7,8]. Tyri-
mais nustatyta, kad daugiausia  CMV retinito  riziką didina 
sumažėjęs (<50/mm3) CD4+ T ląstelių kiekis. Negydomas 
CMV retinitas lemia 90 proc. visų su ŽIV susijusių apakimo 
priežasčių [7]. AIDS sergantiesiems CMV gali pasireikšti ir 
kolitu, encefalitu, pneumonija bei hepatitu, kas sudaro 15 
proc. CMV komplikacijų [8].

Tyrimo tikslas − išanalizuoti citomegalo viruso sukelto 
retinito  klinikines išraiškas, ligos diagnozavimo būdus bei 
gydymo galimybes.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta mokslinės literatūros apžvalga, naudojant Go-

ogle Scholar internetinės paieškos sistemą  ir internetinėse 
duomenų bazėse PubMed, ScienceDirect, SpringerLink. 
Analizuoti 2010-2022 metų straipsniai anglų kalba, atitikę  
tyrimo tematiką. Paieška vykdyta  pasitelkus raktažodžius 
CMV, retinitas, tinklainės nekrozė, diagnostika, ganciklovi-
ras, ŽIV, fundoskopija (angl. cytomegalovirus, CMV retinitis, 
CMV retinitis diagnosis, CMV retinitis treatment).

Tyrimo rezultatai
Klinikinė išraiška, simptomai. Didžioji dalis pacientų 

po CMV retinito pradžios yra asimptominiai, skausmas ir 
šviesos baimė nėra būdingi, tačiau galimi lengvi simpto-
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mai, tokie  kaip mirgėjimas akyse, „skraidančios muselės“ 
ar lengvi akipločio defektai. Vitritas ar iritas nebūdingi [9]. 

Tinklainės destrukcija atsiranda dėl CMV replikacijos 
tinklainės ląstelėse. Yra išskiriamos 3 klinikinės CMV reti-
nito formos: žaibinis-hemoraginis, granuliozinis ir „apšerkš-
nijusios šakelės“ angitas.

Žaibinis-hemoraginis retinitas pasižymi didesniu edemos 
ir nekrozės plotu tinklainėje, kartu su hemoragijomis pagal 
kraujagyslių eigą ir dažniausiai pažeidžia užpakalinį polių. 
Žaibinės-hemoraginės formos CMV retinitui  būdingas aki-
pločio susiaurėjimas bei regos aštrumo pablogėjimas.Granu-
liozinis pasižymi baltais, grūdėtais taškais, kurie atrodo kaip 
„medvilnės“ ar „varškės“ dėmės. Nekrozės ar hemoragijų 
nebūna, arba jos yra mažos. Ši forma  pasitaiko ir tinklai-
nės periferinėje dalyje. Trečioji forma – „apšerkšnijusios 
šakelės“ angitas, kuriam būdingas kraujagyslių uždegimas 
bei paryškėjęs apvalkalas [4,9-11]. Galutinė CMV retinito 
stadija baigiasi viso tinklainės storio nekroze, kurios vietą 
užpildo atrofiškas, plonas randas. Jei CMV pažeistos tin-
klainės apimtis yra 25 proc. ir daugiau, padidėja  tinklainės 
atšokos rizika. Ji dažniausiai įvyksta sveikos tinklainės-rando 
zonoje [9,10]. Progresuojant ligai, reikšmingai pažeidžiama 
rega: siaurėja regėjimo laukas ir mažėja regėjimo aštrumas. 
Kartais regos aštrumas gali būti išsaugomas, kol nepažeista 
geltonoji dėmė [9].  

Diagnostika. CMV retinito diagnostikai dažniausiai už-
tenka klinikinio ištyrimo. Atliekant išplėsto vyzdžio akies 
dugno tyrimą (fundoskopiją), randami šiai ligai būdingi 
bruožai: susiliejančios tinklainės nekrozės, hemoragijos. Šie 
pokyčiai įvardijami kaip liepsnos pavidalo kraujosruvos arba 
gali būti aptinkama grūdėtų dėmių be hemoragijų [4,7,12]. 
Retai, esant atipiniams tinklainės pokyčiams, galimas akies 
skysčio ar stiklakūnio ištyrimas PGR, nustatant CMV. PGR 
- tai vienas iš jautriausių tyrimų, tačiau reikalingo skysčio 
paėmimas yra invazinė procedūra, todėl reikia įvertinti šio 
tyrimo naudos-žalos santykį. CMV nustatymas akies skys-
tyje ar stiklakūnyje PGR metodu padeda  diferencijuoti ir 
nuo kitų retinito sukėlėjų: Varicella zoster, Herpes simplex 
virusų ar Toxoplasma gondii [3,7]. Galimas CMV kultūros 
išskyrimas iš kraujo leukocitų, siekiant nustatyti aktyvią 
viremiją. Tyrimas nėra jautrus, ypač imunosupresinės būklės 
pacientams, ir gali tapti teigiamu tik po kelių savaičių [4,7]. 
Tėkmės citometrijos pagalba nustačius sunkų imunodeficitą 
(CD4+ < 50/mm3), retinito sukėlėju dažniausiai galime įtarti 
CMV [7,9].

Gydymas. Norint pasirinkti tinkamą gydymą, reikia 
įvertinti ligos eigą, ligonio simptomus (dėl ūmios apakimo 
grėsmės), paciento jautrumą antivirusiniams vaistams, gre-
tutines ligas ir vartojamus medikamentus. Būtina pabrėžti, 
kad nepradėjus gydymo, ši liga progresuoja į negrįžtamą 

aklumą, todėl gydymas yra būtinas. Gydymo tikslas – re-
gos išsaugojimas ir komplikacijų prevencija, tačiau CMV 
iš organizmo nėra visiškai pašalinamas [4,9].

CMV gydymui skiriami antivirusiniai vaistai, tokie kaip 
IV gancikloviras, IV cidofoviras,  per os  valgancikloviras, 
IV foskarnetas, intravitrealinė gancikloviro ar foskarneto 
injekcija. Sisteminis gydymas yra būtinas, siekiant kontro-
liuoti sisteminį CMV paplitimą,  mažinant ne tik CMV re-
tinito progresavimą ar recidyvą, bet ir kitų organų taikinių 
pažeidimo riziką. Gliukokortikodai dažnai nėra indikuotini, 
siekiant išvengti tolesnės imunosupresijos, tačiau gali būti 
skiriami esant išreikštam intraokuliniam uždegimui, kai dėl 
atsikuriančios imuninės sistemos pasireiškia priekinis uveitas 
ar vitritas [7,12].

Pirmo pasirinkimo sisteminiai vaistai  gancikloviras arba 
valgancikloviras. Pirmąsias 14-21 d. skiriamas indukcinis 
gydymas didelėmis vaisto dozėmis: gancikloviro 5 mg/kg 
IV kas 12 h arba valgancikloviro 900 mg per os 2 kartus per 
dieną. Palaikomajam gydymui – gancikloviro 5 mg/kg IV 
per dieną arba valgancikloviro 900 mg per os 1 kartą per 
dieną. Minėtos valgancikloviro dozės yra ekvivalentiškos 
ganciklovirui ir pasižymi tokiu pačiu terapiniu poveikiu. 
Valgancikloviro terapijos privalumai – mažesnė gydymo 
kaina, didesnis vaisto vartojimo patogumas bei gydymo re-
žimo laikymasis, tačiau, nesant peroralinio vaisto vartojimo 
galimybės, gancikloviras yra pirmo pasirinkimo vaistas [4,7].

Intravitrealinis gancikloviras  pasižymi didele vaisto 
koncentracija akies obuolyje ir minimaliu sisteminiu povei-
kiu. Taikomas, jei pacientas netoleruoja sisteminio gydymo 
gancikloviru  arba kartu su sisteminiu gydymu, jei pacientui 
gresia apakimas. Atliekama injekcija 2 mg gancikloviro į 
stiklakūnį 1-4 kartus indukcijos periodu, o palaikomojo gy-
dymo fazėje -  2 mg kas savaitę. Intravitrealinės injekcijos 
komplikacijos: padidėjęs akies spaudimas, tinklainės atšoka, 
infekcija ar stiklakūnio hemoragija. Pastebėta, kad taikant 
tik intravitrealines injekcijas be sisteminio gydymo, CMV 
retinitas yra linkęs progresuoti [4,7,9-13].

Siekiant padidinti CD4+ T ląstelių skaičių, labai svarbus 
ŽIV gydymas HAART.  Šios ląstelės būtinos CMV kon-
trolei, recidyvų tikimybės sumažinimui. ŽIV infekuotiems 
asmenims CD4+ T limfocitų kiekio palaikymas  >100/mm3 
ilgiau nei 3-6 mėnesius, rodo tinkamą gydymą bei CMV 
reaktyvacijos rizikos sumažėjimą ir, atsižvelgiant į būklę, 
retinito gydymą galima nutraukti [4,7,14].

Išvados
1. CMV retinito pradžioje klinika dažniausiai  besimp-

tomė, tačiau ligai progresuojant  galimi reikšmingi regos 
pažeidimai dėl tinklainės destrukcijos.



129

2. Diagnostika iš esmės remiasi klinikiniu ištyrimu bei 
fundoskopijos metu rastais tinklainės pakitimais.

3. CMV retinito gydymas yra sisteminis, kuris susideda 
iš indukcinio bei palaikomojo gydymo antivirusiniais medi-
kamentais, tačiau svarbi ir tinkama imunosupresinių būklių 
kontrolė.
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CMV RETINITIS: CLINICAL SYMPTOMS, 
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Summary
Human cytomegalovirus (CMV) is widespread across the globe 

and is the most common cause of blindness in immunocompro-
mised patients. The aim of the study is to determine the clinical 
symptoms, diagnostic methods and treatment options. The search 
for scientific publications, used in the literature review, was per-
formed in PubMed, ScienceDirect, SpringerLink databases. Used 
keywords:  cytomegalovirus, CMV retinitis, CMV retinitis diagno-
sis, CMV retinitis treatment. The results have shown that the ma-
jority of patients remain asymptomatic in the early stages of the 
disease, however as the destruction of the retina progresses, the 
field of vision narrows and the visual acuity decreases. CMV reti-
nitis is diagnosed based on clinical examination and fundoscopy. 
In atypical cases and for differential diagnosis a polymerase chain 
reaction (PCR) test for CMV of aqueous and vitreous humor may 
be performed. The treatment is systemic. Systemic treatment is 
used, including induction and maintenance therapy with ganciclo-
vir and valganciclovir. Immunosuppressive state caused by the Hu-
man immunodeficiency virus (HIV) requires highly active antire-
troviral therapy (HAART).
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